Γιορτές στον Όλυµπο & το Βέρµιο, 4 ηµέρες
Αναχωρήσεις 23 & 30/12
Αναχωρήσεις 22 & 29/12 από Ηράκλειο

ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΒΕΡΟΙΑ - ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΒΟΛΟΣ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 8.00 π.µ., ηµίωρη
στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουµε, προσπερνώντας την πόλη
της ΛΑΡΙΣΑΣ θα φθάσουµε στο ΛΙΤΟΧΩΡΟ, όπου θα έχουµε γεύµα
προαιρετικά. Λίγο αργότερα θα βρεθούµε στους πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ και

την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, µε τη µοναδική θέα στο Θερµαϊκό και τη
Θεσσαλονίκη. Νωρίς το βράδυ θα τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας στην
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, όπου θα έχουµε δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για την όµορφη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη
στον πολιούχο της πόλης ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, περίπατοι στην πλατεία
Αριστοτέλους και το πάρκο του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, γεύµα προαιρετικά. Νωρίς
το απόγευµα θα γνωρίσουµε την πόλη της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας, εορταστικό δείπνο, διασκέδαση, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µια υπέροχη εκδροµή ξεκινά. Πρώτος σταθµός η
πόλη της ΒΕΡΟΙΑΣ, για να ακολουθήσει το χιονοδροµικό κέντρο τρία - πέντε
πηγάδια στο όρος ΒΕΡΜΙΟ, όπου θα µας δοθεί ευκαιρία να χαρούµε το
χιονισµένο τοπίο. Λίγο αργότερα στον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ της ΝΑΟΥΣΑΣ, θα
γευµατίσουµε προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, δείπνο,
διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα µε µικρή παράκαµψη στην
πόλη του ΒΟΛΟΥ, για περιπάτους και γεύµα προαιρετικά στα περίφηµα
τσιπουράδικα. Συνεχίζουµε για Αθήνα, µε στάση στην περιοχή της Λαµίας.
'Αφιξη νωρίς το βράδυ. Επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες
αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Αναχωρήσεις

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Ξενοδοχείο
∆ίκλινο Παιδί* Μονόκλινο

23 & 30/12
22 & 29/12
από Ηράκλειο

195€
POSEIDON PALACE 4*

75€

265€

(+90€ σε 4κλ. (παιδιά 5- (+90€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο) 10 ετών καµπίνα/άτοµο)
+52€ σε
4κλ.
καµπίνα)

*έως 12 ετών σε τρίκλινο
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα µε πολυτελή
κλιµατιζόµενα πούλµαν.
∆ιαµονή - 3 διανυκτερεύσεις - στο ξενοδοχείο POSEIDON PALACE στη
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 4*.
3 πρωινά.
3 δείπνα. Τα δείπνα στις 24 και 31/12 αποτελούν µέρος της
ηµιδιατροφής και είναι εορταστικά µε ζωντανή µουσική.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

